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»العدل«: بدء »الدفع اإللكتروني« لتحصيل النفقات
»األشغال«: موافقة إدارة الفتوى والتشريع

على إغالق البوابة الرئيسية لمحطة ضخ مشرف

البسام: آخر يوم لتسجيل الراغبين
في العمل بالمرحلة الـ  29 للتوظيف اليوم

القيادة السياسية هنأت
قطر وبوتان بالعيد الوطني

بدأت وزارة العدل اطالق خدمة الدفع اآللي 
ملبالغ النفقات كمرحلة اولى على ان يتبعها انواع 
اخرى من عمليات الدفع التي تقوم وزارة العدل 
بتحصيلها، سواء كانت ملصلحة خزانة الدولة 
او كوسيط ملن صدرت لصاحلهم احكام مببالغ 
نقدية مثل غرامات البلدية ومبالغ االيجارات. 
صرح بذلك وكيل وزارة العدل باالنابة د.محمد 
االنصاري، وقال ان هذه اخلدمة بدأ العمل بها 
االح���د املاضي 3 اجلاري، مش���يرا الى ان هذه 
اخلدمة متت جتربتها في الساعة السادسة من 
اليوم نفسه، وقد وجدت جتاوبا مباشرا معها 
من اجلمهور، حيث اجريت اول عملية دفع آلي 
الساعة الثانية فجر االثنني املاضي 4 اجلاري 
رغم عدم اعالن الوزارة عن هذه اخلدمة مسبقا 

للجمهور. واوضح د.االنصاري ان ذلك التجاوب 
دليل على الرغبة القوية لدى املواطنني واملقيمني 
على التعامل والتجاوب الكبير مع بوابة العدل 
االلكترونية ودلي���ل ايضا على ثقة املتعاملني 
مع اخلدمات املقدمة من خاللها، وذكر ان وزارة 
العدل تعد من اجلهات احلكومية التي كان لها 
السبق في تطوير آلية الدفع االلكتروني منذ عدة 
سنوات، وان التأخير في اطالق هذه اخلدمة راجع 
النتظار املوافقة الرسمية من اجلهات املختصة 
لب���دء التنفيذ الفعلي للمش���روع، واضاف ان 
عمليات الدفع االلكتروني ستؤدي الى التسهيل 
على املتعاملني مع الوزارة وتخفيف العبء على 
املوظف���ني واحداث نقلة نوعية في طريقة اداء 

الوزارة خلدماتها.

أعلنت وزارة االش����غال العامة انها حصلت على 
موافقة ادارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء 
على اغالق البوابة الرئيس����ية حملطة ضخ مشرف 
وجار التنسيق مع مقاول شركة اخلرافي ناشيونال 
بخصوص االجراءات الفنية الغالق البوابة مع توفير 

كل وسائل احلماية الالزمة.
وقال الوكيل املساعد لشؤون الهندسة الصحية 
في وزارة االش����غال خالد اخلزي ل� »كونا« انه جار 
احلصول على موافقة اجلهات املعنية على املستشار 
الذي ستكلفه الوزارة مبتابعة اعمال االصالح واعادة 
تأهيل محطة ضخ مشرف. وأضاف اخلزي انه يتم 
في الوقت احلالي مراقبة ومتابعة اعمال الس����دات 
املوجودة خارج محطة ضخ مشرف وبخاصة على 
املنهول رقم )6( ويتم اس����تخدام مضخات غاطسة 

للمساعدة في تخفيف الضغط على الشبكة.
وأوضح ان اللجنة االمنية تقوم بتشغيل صهاريج 
لنقل مياه الصرف الصحي الى محطة تنقية الرقة 
وعل����ى اخلط اخلارج من احملط����ة الى محطة ضخ 

العارضية وذلك في منطقة العارضية الصناعية.
وقال انه بعد تكليف املقاول باعمال اعادة تأهيل 
محطة ضخ مشرف مت وضع خطة عمل تقوم على 
مرحلتني االولى لتشغيل مضخات الطوارئ بصفة 
عاجلة وتس����تغرق هذه االعمال نحو ثالثة اش����هر 
واملرحل����ة الثاني����ة العادة تأهيل احملط����ة بالكامل 
وتستغرق هذه االعمال نحو عام في استبدال هذه 
املعدات واالجه����زة واملضخات وميكن تقليص هذه 

املدة في حال االصالح.
وذكر اخلزي انه نظرا للوضع القانوني لوجود 
قضية بني الوزارة واملقاول السابق واملستشار حول 
مشكلة توقف محطة ضخ مشرف عن العمل والقضية 

مازال����ت امام احملاكم وينتظر صدور حكم في ال� 15 
من الشهر اجلاري فانه يصعب حتديد موعد البدء 
في تنفيذ املرحلتني وبالتالي ال يتوقع تاريخا محددا 

لالنتهاء من العمل.
وأوضح ان اس����تخدام الصهاريج لنقل وتفريغ 
جزء من مياه الصرف الصحي على اخلط اخلارج من 
محطة ضخ مشرف الى محطة ضخ العارضية هو 

املسار الطبيعي قبل توقف محطة ضخ مشرف.
إلى ذلك، وقعت وزارة االشغال مذكرة تفاهم مع 
احدى الشركات الكويتية لتدريب مهندسي الوزارة 

في مجال الهندسة املعمارية واالنشائية.
وقالت الوزارة في بيان صحافي ان برنامج التدريب 
الذي وقع مع شركة املدير الكويتي القابضة يتضمن 
تدريب املهندسني تسعة اشهر ويشمل ثالث مراحل 
يت����م التدريب فيها في الكويت وخارجها، مبينة ان 
املرحلة االولى تشمل املرحلة النظرية ومن خاللها 
ستتم تعزيز املهارات واملعارف االساسية للمهندس 
في االعمال الهندس����ية واالنشائية وادارة املشاريع 

املعمارية وتكون مدتها اسبوعني.
وأضاف البيان ان املرحل����ة الثانية هي مرحلة 
العمل في املوقع ويتم م����ن خاللها تقوية املعارف 
الهندسية الكساب املتدربني خبرات عملية من خالل 
املهام املسندة اليهم وتكون مدتها ستة اشهر، مبينا 
انه مت ارسال املهندسني للتدريب في هذه املرحلة الى 

مملكة البحرين للتدريب في مشاريع الشركة.
وأوضح ان املرحلة الثالثة واألخيرة هي مرحلة 
العمل بادارة املشاريع ومن خاللها تتم تقوية املهارات 
االدارية للمشاريع االنشائية وتكون مدتها شهرين 
ونصف الش����هر مضيفا ان فت����رة التدريب في هذه 

املرحلة ستكون داخل البالد.

ادارة تس���جيل  اعلن مدير 
القوى العاملة في ديوان اخلدمة 
املدنية فيصل البسام ان اليوم 
هو آخر موعد للتسجيل باملرحلة 
ال� 29 للتوظيف، داعيا الراغبني 
في العمل الذين تنطبق عليهم 
شروط التسجيل بنظام التوظيف 

اآللي الى سرعة التسجيل.
وقال البس���ام � في تصريح 
صحافي امس � ان ديوان اخلدمة 
املدنية مستمر باستقبال املراجعني 
ممن حتدد لهم موعد الستكمال 
بياناتهم، مش���يرا الى ضرورة 
التزامهم باملواعيد احملددة لهم 

من خالل نظام التسجيل اآللي. 
أنه تنفيذا لقرار مجلس  وذكر 
الوزراء رقم 551 لسنة 1999 بشأن 
الباحثني  الكويتيني  تس���جيل 
عن عمل، فقد مت حتديد مواعيد 
تس���جيل الراغبني ف���ي العمل 
بوزارات وهيئات ومؤسس���ات 
الدولة وذلك خالل أربع فترات 

للتسجيل لعام 2010.
 وأض���اف أن ديوان اخلدمة 
التسجيل  املدنية حدد مواعيد 
مب���ا يتوافق مع مواعيد تخرج 
الدارسني بالهيئة العامة للتعليم 
التطبيق���ي والتدريب وجامعة 

الكويت ومبا يضمن عدم التداخل 
مع االجازات الرس���مية وشهر 
رمضان املبارك أو موسم احلج 
الفرصة جلميع  إتاح���ة  بهدف 
الكويتيني الراغبني في التسجيل 
بنظام التوظيف اآللي املتبع من 

قبل الديوان.
ودعا البسام املراجعني الذين 
لديهم كتب من املجلس األعلى 
لشؤون املعاقني ومكتب الشهيد 
واللجنة الوطنية لشؤون األسرى 
الى مراجعة إدارة خدمة املواطن 
والعالق���ات العامة في الديوان 

لتسهيل إجراءات تسجيلهم.

بعث صاحب الس���مو األمير الشيخ صباح 
األحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو 
الشيخ حمد بن خليفة بن حمد آل ثاني مبناسبة 
ذكرى اليوم الوطني لدولة قطر مشيدا سموه 
مبا حققته قطر الشقيقة من منجزات حضارية 
وتنمية شاملة في ظل القيادة احلكيمة لسموه 
متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية ولدولة 
قطر الشقيقة وشعبها الكرمي دوام العزة والرفعة 

واالزدهار.
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
وسمو الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس الوزراء 

ببرقيتي تهنئة مماثلتني.
كما بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحم���د ببرقية تهنئة الى امللك جيغمي كيزار 
نامجيل واجنشوك ملك مملكة بوتان الصديقة 
عبر فيها س���موه عن خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالده متمنيا  له موفور الصحة 

ودوام العافية.

كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
وسمو الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس الوزراء 

ببرقيتي تهنئة مماثلتني.
إل���ى ذلك رفع رئيس مجل���س ادارة الهيئة 
اخليرية االس���المية العاملية يوس���ف احلجي 
واعضاء مجلس الهيئة اخليرية االسالمية العاملية 
املشاركون في اجتماعهم التاسع والثالثني الذي 
استضافته الكويت برقية شكر الى صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد عبروا فيها لسموه 
عن أسمى آيات الشكر والعرفان ملا حظوا به من 
حفاوة وتكرمي في بلدهم الثاني الكويت وعلى 
دعم سموه املتواصل ألنشطة الهيئة اخليرية، 
مش���يدين بدور الكويت الفعال في دعم العمل 
اخليري في مختلف الدول االسالمية وتعزيزه 
ملا فيه خير ومصلحة الشعوب احملتاجة، متمنني 
لسموه موفور الصحة والعافية وللكويت املزيد 
من التقدم واالزدهار في ظل قيادة سموه احلكيمة 

والرشيدة.

عاد النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع الشيخ جابر املبارك الى البالد امس األول قادما 
من فرنس����ا بعد ان قلده الرئيس الفرنسي نيكوال 
ساركوزي وسام جوقة الشرف برتبة ضابط كبير 

من الدرجة االولى.
ويأتي هذا التكرمي اثر منو العالقات بني الكويت 
وفرنسا بشكل متميز بناء على توجيهات من صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح االحمد والرئيس الفرنسي 

نيكوال ساركوزي.
كما يأت����ي تقليد النائ����ب األول لرئيس مجلس 
ال����وزراء ووزير الدفاع هذا الوس����ام الذي يعد من 
أرفع األوسمة الفرنسية بالقصر اجلمهوري تقديرا 
جلهوده في تعزي����ز العالقات الثنائية بني البلدين 
وتقديرا ألهمية الكويت بالنس����بة لفرنسا ودورها 
الفاعل في القضايا االقليمي����ة والدولية فضال عن 
جتس����يدها أواصر الصداقة والتعاون في املجاالت 

الدفاعية والعسكرية بني البلدين الصديقني.
وكان في استقبال الشيخ جابر املبارك لدى وصوله 
نائ����ب رئيس األركان العامة للجيش الفريق الركن 
أحمد اخلالد ووكيل وزارة الدفاع جس����ار اجلسار 
وعدد من كبار القيادات العسكرية واملدنية في وزارة 

الدفاع.
وأكد سفيرنا لدى فرنسا علي السعيد ان تقليد 
الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي شخصيا النائب 
االول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
جابر املبارك أرفع األوسمة الفرنسية يدل على اهتمام 

فرنسا بعالقاتها املتميزة مع الكويت.
وذكر السعيد في تصريح ل� »كونا« عقب تقليد 
الش����يخ جابر املبارك وس����ام جوقة الشرف برتبة 
ضابط كبير من الدرج����ة االولى في قصر االليزيه 

ان الرئيس الفرنسي خرج عن البروتوكول عندما 
اس����تقبل الش����يخ جابر املبارك في جناحه اخلاص 
وقلده الوسام شخصيا في جو عائلي حضرته عقيلتا 

ساركوزي والشيخ جابر املبارك.
وقال ان تقليد الرئيس ساركوزي الشيخ جابر 
املبارك أرفع وسام بجناحه اخلاص دليل على العالقة 
الشخصية التي تربطهما وتقدير الرئيس الفرنسي 
للعالقات بني البلدين واحترام فرنسا لدور الكويت في 
املنطقة. وأضاف ان الرئيس ساركوزي رحب بالشيخ 
جابر املبارك، مؤكدا انه رغب في استقباله بجناحه 
اخلاص الذي يستقبل فيه أصدقاءه الشخصيني لدور 
الشيخ جابر املبارك في تعزيز العالقات بني فرنسا 

والكويت التي يوليها اهمية كبرى.
وأوضح ان الرئيس الفرنسي حّمل الشيخ جابر 
املبارك حتياته لصاحب السمو األمير الشيخ صباح 
االحمد، مستذكرا زيارته التي قام بها الى الكويت، 

متمنيا ان يقوم بتكرار الزيارة قريبا.
وذكر السفير السعيد ان الشيخ جابر املبارك اعرب 
من جانبه عن شكره وتقديره لتقليده الوسام واستقبال 

الرئيس ساركوزي له في جناحه اخلاص.
وقال ان الشيخ جابر املبارك اكد للرئيس الفرنسي 
ان ما يقوم به في اطار تعزيز العالقات بني البلدين 
يأتي بناء على توجيهات من صاحب السمو األمير 

ورغبة سموه في تدعيم وتعزيز تلك العالقات.
وأش����ار الى ان ساركوزي والشيخ جابر املبارك 
بحثا س����بل تعزيز العالقات بني البلدين والقضايا 

ذات االهتمام املشترك.
وأوضح ان تكرمي شخصية مميزة مثل الشيخ جابر 
املبارك يعد تكرميا للكويت ويعكس منو العالقات 

بني البلدين الصديقني بشكل متميز.

عاد إلى البالد قادمًا من فرنسا

النائب األول بحث مع الرئيس الفرنسي
العالقات الثنائية والقضايا ذات االهتمام المشترك

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد خالل لقائه مع رئيس الوزراء اللبناني سعد احلريري بحضور الوفد املرافقسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد يلقي كلمته أمام املؤمتر

الشيخ جابر املبارك والرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي وعقيلتاهما عقب احلفل

»الصحة«: تسجيل 22 إصابة جديدة 
بإنفلونزا الخنازير خالل أسبوع

أعلنت وزارة الصحة امس تس���جيل 22 إصابة جديدة بڤيروس 
»اتش.1.ان.1« في البالد خالل أس���بوع مع انخفاض كبير وملحوظ 

في عدد اإلصابات مقارنة بالفترة السابقة.
وقال املتحدث الرس���مي باسم وزارة الصحة د.قيس الدويري ل� 
»كونا« ان اجمالي عدد احلاالت التي مت تسجيلها في البالد منذ ابريل 
املاضي بلغ 8644 معظمها حاالت بسيطة وشفيت متاما وعادوا الى 

ممارسة حياتهم الطبيعية.

»المحاسبة« اختتم لقاًء تدريبيًا
حول تقييم أداء القطاع النفطي

اختتم ديوان احملاسبة امس اللقاء التدريبي حول تقييم أداء القطاع 
النفط����ي الذي جاء ضمن إطار برنامج عمل املجموعة العربية لألجهزة 

العليا للرقابة املالية واحملاسبة )االرابوساي( لعام 2009.
وأكد ممثل األمانة العامة للمجموعة العربية )االرابوساي( الصادق 
بن حس����ن في كلمة ألقاها مبناسبة اختتام اللقاء التدريبي أهمية هذه 
اللقاءات التي تأتي في إطار املجموعة العربية مثمنا دور الديوان ودعمه 
ومس����اعدته ألنشطة املجموعة. ودعا بن حس����ن املشاركني الى نقل ما 
اكتسبوه من خبرة وجتربة خالل هذا اللقاء الى عملهم مضيفا ان اللقاء 
يعتبر لبنة جديدة في بناء صرح املجموعة العربية التي تسعى دائما 

الى حتقيق املزيد من االجنازات في مجال التدريب والبحث العلمي.
من جهته أكد مدير ادارة املنظمات الدولية في الديوان فيصل االنصاري 
أهمية ما تناولته جلسات هذا اللقاء من محاور علمية وتبادل للخبرات 
واملعارف، معربا عن األمل ان يتم تفعيل التوصيات التي خرج بها اللقاء 
لالرتقاء باألجهزة الرقابية لتحقيق األهداف في صون وحفظ املال العام. 
وتقدم األنصاري بالشكر الى رئيس الديوان عبدالعزيز العدساني واألمانة 
العامة للمجموعة العربية وشركة نفط الكويت على تعاونهم في تنفيذ 
هذا اللقاء. يذكر ان الل���قاء شارك فيه 30 متدربا ميثلون 14 جهازا رقابيا 
ضمن اعضاء املجموعة العربية حيث قدموا أوراق عمل تناولت جتارب 

أجهزتهم واهم املوضوعات املتعلقة بأداء القطاع النفطي.

خالل كلمة سموه أمام مؤتمر كوبنهاغن حول التغير المناخي ممثاًل عن صاحب السمو األمير

رئيس الوزراء: الكويت في مقدمة الدول الداعية
إلى خفض االنبعاثات الحرارية.. والوصول إلى طاقة بديلة

على الدول المتقدمة تقديم المساعدة المادية ونقل التكنولوجيا المتوافرة لديها إليجاد بيئة صحية آمنة

المحمد بحث مع الحريري تطورات األوضاع اإلقليمية والدولية
كوبنهاغن � كونا: التقى س��مو الشيخ ناصر 
احملمد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وفد الكويت 
املش��ارك في أعمال قمة األمم املتحدة ال� 15 حول 
التغير املناخي بعد ظهر امس في العاصمة كوبنهاغن 
مبملكة الدمنارك مع الرئيس سعد احلريري رئيس 

وزراء اجلمهورية اللبنانية الشقيقة.
وعقب اللقاء صرح نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح بأن اللقاء 
بني س��مو رئيس مجلس الوزراء الش��يخ ناصر 
احملمد والرئيس سعد احلريري كان لقاء حميميا 
خاصة أن البلدين يجمعهما صفات مشتركة ولهما 

نفس التطلعات.
وأضاف ان اللقاء تناول استعراض العديد من 
القضايا ليس فقط تلك التي تهم البلدين وإمنا من 
كون الكويت ت��رأس حاليا الدورة احلالية ملجلس 
التعاون اخلليجي ولبنان كدولة عضو في مجلس 
األمن الدولي فقد بحثنا األوضاع اإلقليمية بشكل 
عام وما يجب أن يكون عليه التعاون بني املجاميع 
اإلقليمية بعضها ببعض وصوال إلى أهداف مشتركة 

في استتباب األمن في املنطقة.
كما بحثنا في القضاي��ا التي تهم بلدينا وفى 
مقدمتها القضية الفلسطينية وموقف البلدين من 
تطوراتها اضافة إلى الوضع في العراق السيما أن 

قضايا العراق مطروحة في مجلس األمن الدولي.
وأكد الشيخ د.محمد الصباح في تصريحه أن 
الكويت ملتزمة ولفترة زمنية بعيدة بدعم األشقاء 
في لبنان ليس في إعادة اإلعمار من الناحية املادية 
بل أيضا من الناحية السياسية ليس بصفتنا ككويت 

وإمنا كمجلس التعاون اخلليجي.
 وأش��ار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الى أن الرئيس سعد احلريري عرض خالل 
اللقاء مبادرات وأفكارا جديدة حتملها احلكومة تتعلق 
بتشجيع وتطوير مناخ االستثمار في بالده وهي 
محل اهتمام الكويت السيما أن الكويت من الدول 
املتواجدة جتاريا واقتصاديا من زمن طويل. حضر 
املقابلة أعضاء الوفد الرسمي املرافق لسمو رئيس 
مجلس الوزراء. كما اجتمع س��موه إلى السلطان 
احلاج حس��ن بلقيه س��لطان بروناي دار السالم 
الصديقة. حضر االجتماع أعضاء الوفد الرسمي 

املرافق لسمو رئيس مجلس الوزراء.
كما اجتمع س��مو الشيخ ناصر احملمد رئيس 
مجلس الوزراء ورئيس وفد الكويت على هامش 
قم��ة األمم املتحدة ال� 15 حول التغير املناخي بعد 
ظهر امس في العاصمة كوبنهاغن مبملكة الدمنارك 
إل��ى الرئيس علي عمر بونغ��و رئيس جمهورية 

الغابون الصديقة.

وحقول النفط وما يتبعها من منشآت 
من اجل تخفيض االنبعاثات إضافة 
الى وضع آليات لتطبيق وحتسني 
كفاءة الطاقة واستخدام التكنولوجيا 
النظيفة للطاقة االحفورية وكذلك من 
خالل مظلة التعاون الدولي في مجال 
اليات التنمية النفطية والدعم املالي 

والتكنولوجي وبناء القدرات.
وفيما يخص الطاقة البديلة فقد 
اهتمت الكويت وعلى أعلى مستوى 
ممثلة في صاحب السمو األمير الذي 
شمل برعايته مؤمتر تطبيقات الطاقة 
البديلة الذي اقيم في بلدي الشهر 
املاضي والذي نظمه االحتاد العاملي 
للمنظمات الهندس���ية وشارك فيه 
باحثون من اكثر من سبعني دولة 

حول العالم.
ولعل ذلك يعلل حرص حكومة 
الكويت على إيجاد أفضل الس����بل 
للتوص����ل الى طاق����ة بديلة ميكن 
جلبها واستخدامها بسهولة ويسر 
وفقا لالمكانيات املتوافرة س����واء 
الطبيعية منه����ا او املادية مبا في 
ذلك االس����تخدام الس����لمي للطاقة 
النووية وال����ذي يتصدر أولويات 
املشاريع التنموية للطاقة البديلة 

في الكويت.
لقد أولت الكويت في مجال البحث 
العلمي االهتمام الذي تستحقه خاصة 
في مجال الطاقة النظيفة وكلفت معهد 
الكويت لألبحاث العلمية بالبحث عن 
احدث الس����بل والوسائل لتحقيق 
ذلك الهدف وبالتعاون مع اجلهات 

البحثية املتطورة في العالم.
ومن اجل حتقيق هذا الهدف تدعو 
الكويت املجتم����ع الدولي وخاصة 
الدول املتقدمة الى تقدمي املساعدة 
املادية ونقل التكنولوجيا املتوافرة 
النامية  ال����دول  لديها ومس����اعدة 
للوصول الى الهدف السامي الذي 
تتطلع اليه االتفاقية االطارية لتغير 

املناخ.
ال يسعني اال ان اعبر عن متنياتنا 
الصادقة بان يحقق هذا االجتماع كل 
الطموح����ات واآلمال والتي تعلقها 
البش����رية علين����ا وأود ان أش����ير 
الى انه مهما كان����ت قراراتنا التي 
س����تصدر عن اجتماعنا هذا جيدة 
ف����ي مطالبها ونبيلة ف����ي اهدافها 
فان العبرة كل العبرة فيما سوف 
نحققه ونترجمه الى افعال حتس 
بها شعوبنا ويتلمسون نتائج تعود 
عليهم باخلير واألمن واالستقرار 
وهذا هو امليزان احلقيقي للنجاح.

انبعاثات غازات االحتباس احلراري 
كما اننا نرفض اي محاولة لتغيير 
التي قامت عليها االتفاقية  املبادئ 
االطاري���ة وبروتوك���ول كيوتو او 
تأس���يس آلية جديدة قد تؤدي الى 
فرض التزامات جديدة على البلدان 
النامية وعلينا جميعا ان نتعاون مع 
املجتمع الدولي من اجل الوصول الى 
الغايات النبيلة الداعية الى حتقيق 
حلم االنسان املعاصر في إيجاد بيئة 

صحية آمنة.
ان الكوي���ت تعتب���ر في مقدمة 
الدول التي تؤيد وتس���اهم وتدعو 
الى خفض االنبعاثات الدفيئة وفي 
س���بيل حتقيق هذا الهدف قطعت 
ش���وطا كبيرا وعل���ى نحو طوعي 
وبحس���ب االمكاني���ات املتاحة في 
النفطية  إعادة تأهي���ل منش���اتها 
والصناعية حيث تقوم مؤسس���ة 
البترول الكويتية وشركاتها التابعة 
بتبني اس���تراتيجية جديدة تهدف 
النفطية  إعادة تأهيل املصافي  الى 

ان افساد األرض يعتبر اضاعة 
وهدرا ألمانة استخلفنا اهلل تعالى 
ف���ي احلفاظ عليها ولت���راث مبدع 
صنعه االب���اء على امتداد العصور 
واحلضارات كان يجب تسليمه الى 

أبنائنا اكثر ازدهارا.
وف���ي ه���ذا املجال ف���ان بالدي 
يس���عدها دائما ان تس���هم وبشكل 
فعال ف���ي اجناح جميع املفاوضات 
والتوصل الى اتفاق في قمتنا احلالية 
يعود على اإلنسان باخلير والرفاه 
آخذا بعني االعتب���ار االعتماد على 
مبادئ االتفاقي���ة االطارية احلالية 
للتغير املناخي خاصة مبدأ املسؤولية 
الدول  ب���ني  املش���تركة واملتباينة 
املتقدمة والنامية وعدم احداث اي 
نوع من التأثير السلبي في التجارة 
الدولية من خالل اعتماد سياسات 
جتارية حمائية ضد مختلف انواع 
الوقود وكذلك انتهاج احللول التقنية 
الكربون  كتقنية احتجاز وتخزين 
التخفيضات الطموح في  لتحقيق 

ملا بذلوه من جهد كبير في االعداد 
وتهيئة سبل النجاح لهذا املؤمتر. 
وانه ملن دواعي سروري ان نرى هذه 
املش���اركة الدولية رفيعة املستوى 
في املؤمتر وهذا دليل على األهمية 
التي يوليها املجتمع الدولي برمته 
ملوضوع التغير املناخي هذا املوضوع 
الذي افردت له اجلمعية العامة لألمم 
املتح���دة في دورته���ا األخيرة قمة 
خاصة وقد كنت سعيدا ان اتيحت 
لي الفرصة ألشارك مع فخامة السيدة 
تاريا هالونني رئيس���ة جمهورية 
فنلندا في ت���رؤس اجتماع الدائرة 
املس���تديرة الثانية والتي اصدرت 
بعد نق���اش ج���اد ومتواصل عدة 
توصيات مت اعتمادها في اجلمعية 
العامة لألمم املتحدة، من اهمها تفعيل 
الطاقة  التنمية الستعماالت  آليات 
النظيفة )سي دي ام( وكذلك التأكيد 
على نقل التكنولوجيا للدول النامية 
من اجل ان تعم الفائدة على البشرية 

جمعاء.

كوبنهاغن � كونا: اكد سمو الشيخ 
ناصر احملمد رئيس مجلس الوزراء 
ان الكويت تعتبر في مقدمة الدول 
التي تؤيد وتساهم وتدعو الى خفض 
االنبعاثات احلرارية، مشيرا الى انها 
قطعت شوطا كبيرا في اعادة تأهيل 
منش���آتها النفطية والصناعية من 

اجل خفض االنبعاثات.
وقال سموه في كلمة امام مؤمتر 
املناخي«  كوبنهاغن حول »التغير 
ممثال عن صاحب السمو األمير ان 
الكويت حريصة على إيجاد أفضل 
السبل للتوصل الى طاقة بديلة ميكن 
جلبها واستخدامها بيسر وسهولة 
مبا ذلك االستخدام السلمي للطاقة 
النووية والذي يتصدر قائمة أولويات 
البديلة  التنموية للطاقة  املشاريع 

في الكويت.
ودعا س���موه املجتم���ع الدولي 
وخاصة ال���دول املتقدمة الى تقدمي 
املساعدة املادية ونقل التكنولوجيا 
املتواف���رة لديها ومس���اعدة الدول 
النامية للوصول الى الهدف السامي 
الذي تتطلع اليه االتفاقية االطارية 
لتغير املناخ وحتقيق حلم اإلنسان 
املعاص���ر في إيج���اد بيئة صحية 

آمنة.
وفيما يلي نص كلمة سمو رئيس 
مجلس ال���وزراء: رئي���س املؤمتر 
ورؤساء الوفود املشاركة السيدات 
والسادة احلضور الكرام يسعدني ان 
انقل لكم التحيات والتمنيات الطيبة 
لصاحب الس���مو األمير والذي كان 
يتمنى ان يتواجد بينكم اليوم لوال 
التزامات سابقة لم متكنه من املشاركة 
الشخصية في هذا املؤمتر املهم وقد 
ش���رفني ان انوب عن سموه ممثال 

لبلدي الكويت.
أنتهز هذه املناسبة ألتقدم اليكم 
التهاني النتخابكم رئيسا  بخالص 
لهذا املؤمتر واني عل���ى الثقة بان 
احلكمة واخلبرة التي تتمتعون بها 
ستحقق له النجاح والوصول الى 
الغايات والنتائج املنش���ودة التي 

تتطلع اليها البشرية.
كما اود ان اعبر عن التقدير البالغ 
حلكومة وشعب مملكة الدمنارك على 
تنظي���م هذا املؤمت���ر الدولي الهام 
والذي ينعقد حت���ت منظمة األمم 
املتحدة ويس���رني ان اعرب لألمني 
العام لألمم املتح���دة بان كي مون 
التنفيذي لس���كرتارية  وللرئيس 
اتفاقية األمم املتحدة االطارية لتغير 
املناخ ومساعديه عن خالص الشكر 


